
Definicije Komisije za alpinizem: 

Alpinistična sezona traja od vključno 1.12 pa do vključno 30.11 prihodnje leto

Alpinistična smer: plezalna smer v  snežnih, lednih ali kopnih razmerah, višja od 100m, pri čemer je 
mora biti vsaj 60% najmanj I. težavnostne stopnje po lestvici UIAA.  

Smer: umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi. 

(Alpinistični) vzpon: preplezana alpinistična smer, lahko tudi v sestopu, če ni uporabljen o 
spuščanje po vrvi. 

Kopni – letni vzpon: vzpon, ki ni ne zimski in ne v zimskih razmerah. 

Zimski vzpon: v času od 21. 12. do 20 . 03. v stenah , ki niso obrnjene proti JV, J in JZ  in je izstop 
višji kot 1500 m. 

Vzpon v zimskih razmerah: v času od 21.12. do 20.03 v stenah, ki so obrnjene proti JV, J ali JZ , v 
času od 01.12. do 20.12 . in od 21.03. do 30.04. v stenah, ki so obrnjene proti Z, SZ, S, S V in V.  

Pristop: se šteje od 01.12. do 30.04 . na vrhove višje od 2000 in celo leto na vrhove, višje od 3.500 
m. 

Turni smuk: spust s smučmi na nogah z vrha ali grebena, ki je razvodnica in je višji od 2000 m. 

Varianta smeri: kadar je manj kot 40 % višine originalne smeri. 

Alpinistična tura: skupno ime za vzpon, pristop, turni smuk. Kot turni smuk se šteje tudi alpinistično 
smučanje. Turni smuki in ledni slapovi se štejejo vse leto.

Vse velja za naše podnebne razmere.

Načini vzpona 
na kakšen način je bila določena smer preplezana:

- na top rope: vzpon, ki ga opravimo z varovanjem od zgoraj. Vrv od varovalca do plezalca 
poteka preko sidrišča na vrhu smeri. Za uspešno preplezano smer se šteje samo tista smer, ki 
je bila preplezana v vodstvu.
- z rdečo piko: vzpon, ki je opravljen v vodstvu, po predhodnih neuspešnih poskusih 
(»študiranje« smeri) ali po predhodnem tehničnem vzponu.
- na pogled: vzpon, ki je opravljen v vodstvu, v prvem poskusu v neznani smeri (brez 
predhodnih informacij).
- na »flash«: enako kot vzpon na pogled, le da predhodno opazujemo drugega plezalca v 
smeri ali pridobimo ostale informacije o smeri.

Najbolj cenjen je vzpon na pogled, sledi vzpon na »flash«, nato rdeča pika. Vzpon na top rope 
pa se še ne šteje za uspešno preplezano smer.
Pri opravljanju vzponov  v  vodstvu nam plezalna etika dopušča, da imamo pred vzponom vrv 
vpeto le v prvi svedrovec ter da se na vrhu smeri smemo prijeti za sidrišče, preden ga 
vpnemo. 
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